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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+00 00000000

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.hedervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért - 2. körKözbeszerzés 
tárgya:

Hédervár Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000199672018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Hédervár Község Önkormányzata EKRSZ_
74483071

Hédervár HU221 9178

Fő Utca 42.

Piller Veronika

piller.veronika@produktiv-iroda.hu +36 304947375

Igen

Kisbodak Község Önkormányzata EKRSZ_
47427642

Kisbodak HU221 9234

Felszabadulás Utca 1.

Piller Veronika

piller.veronika@produktiv-iroda.hu +36 304947375



EKR000199672018

A Kbt. 115. §-ában foglalt feltételek fennállása. Az építési beruházás értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot, és a beruházás 
nem uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárain átnyúló projekthez kapcsolódik.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A közbeszerzési dokumentumban, különösen annak műszaki melléklete által meghatározottak szerint az egyes részeknél 
meghatározott feladatok és mennyiségek. A Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő 
esetenként konkrét típusra, gyártóra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű 
beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért - 2. kör

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.puski.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kisbodak.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Nem

Püski Községi Önkormányzat EKRSZ_
85897197

Püski HU221 9235

Felszabadulás Utca 5.

Piller Veronika

piller.veronika@produktiv-iroda.hu +36 304947375

Nem

Kbt. Harmadik Része, Uniós értékhatár alatti eljárás, Kbt. 115.§- a alapján lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

-Szöveges értékelés:

700Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelt, alkalmasságát a kért
igazolásokkal és dokumentumokkal időben és teljes körűen alátámasztotta. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 55 200 000 Ft 2. Vállalt 
teljesítési határidő (naptári nap): 2019. április 30-tól visszafelé számított …. nap: 0 3. Jótállás vállalt időtartama ( naptári nap): 3 
év + …. nap: 0

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - HédervárRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.06.08

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 

11462651208Microép 2000 Építőipari Kft., 9228 Halászi, Damjanich Utca 31

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján Részszempontok Súlyszám Nettó ajánlati ár 70 Teljesítési határidő (
előteljesítés) 10 Jótállás időtartama 20 Nettó ajánlati ár (nettó, Ft): Az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó végösszege. 
Vállalt előteljesítési határidő (naptári nap): A munkaterület átvételétől a kivitelezési munkák készre jelentéséig tart. Az előteljesítés a 
megjelölt max. teljesítési határidőhöz képest min. 0 naptári nap (is) lehet. Jótállási időtartam (naptári nap): A kivitelezés műszaki 
átadás-átvételétől kezdődő jótállás biztosítása az elvégzett munkák kapcsán. Minimálisan három év vállalandó, maximum 6 év 
vállalható, az ennél rövidebb vagy hosszabb időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. Az adható 
pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított 
arányosítás Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) tartalmazó ajánlat a 
maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P= (Alegjobb/
Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. és a 3. 
értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (
legtöbb naptári napot tartalmazó előteljesítés a véghatáridőhöz képest, leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális
10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P=(Avizsgált/
Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e 
módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell 
kerekíteni. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül 
a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú 
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

-Szöveges értékelés:

700Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelt, alkalmasságát a kért
igazolásokkal és dokumentumokkal időben és teljes körűen alátámasztotta. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 22 620 000 Ft 2. Vállalt 
teljesítési határidő (naptári nap): 2019. április 30-tól visszafelé számított …. nap: 0 3. Jótállás vállalt időtartama ( naptári nap): 3 
év + …. nap: 0

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - KisbodakRész száma, elnevezése:

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 
kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, nem írta alá cégszerűen, így nem volt 
megállapítható az alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a 
hiány pótlására felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette. A közbeszerzési dokumentáció 
2.5.7. pontja alapján: „A III. számú fejezetben megszövegezett kivitelezési szerződés tervezete(ke)t kitöltve / szerződéses 
feltételek minden oldalát szignálva és cégszerűen aláírva kell benyújtani.” Ajánlattevő a szerződéstervezetet nem írta alá 
cégszerűen a hiánypótlás felhívás megküldését követően sem.

24096283208Bóka-Bau Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol Utca 2
A ép. fszt 5.

kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, így nem volt megállapítható az 
alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a hiány pótlására 
felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette.

Igen
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Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 

11462651208Microép 2000 Építőipari Kft., 9228 Halászi, Damjanich Utca 31

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján Részszempontok Súlyszám Nettó ajánlati ár 70 Teljesítési határidő (
előteljesítés) 10 Jótállás időtartama 20 Nettó ajánlati ár (nettó, Ft): Az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó végösszege. 
Vállalt előteljesítési határidő (naptári nap): A munkaterület átvételétől a kivitelezési munkák készre jelentéséig tart. Az előteljesítés a 
megjelölt max. teljesítési határidőhöz képest min. 0 naptári nap (is) lehet. Jótállási időtartam (naptári nap): A kivitelezés műszaki 
átadás-átvételétől kezdődő jótállás biztosítása az elvégzett munkák kapcsán. Minimálisan három év vállalandó, maximum 6 év 
vállalható, az ennél rövidebb vagy hosszabb időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. Az adható 
pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított 
arányosítás Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) tartalmazó ajánlat a 
maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P= (Alegjobb/
Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. és a 3. 
értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (
legtöbb naptári napot tartalmazó előteljesítés a véghatáridőhöz képest, leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális
10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P=(Avizsgált/
Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e 
módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell 
kerekíteni. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül 
a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú 
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

-Szöveges értékelés:

700Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelt, alkalmasságát a kért
igazolásokkal és dokumentumokkal időben és teljes körűen alátámasztotta. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 21 850 000 Ft 2. Vállalt 
teljesítési határidő (naptári nap): 2019. április 30-tól visszafelé számított …. nap: 0 3. Jótállás vállalt időtartama ( naptári nap): 3 
év + …. nap: 0

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - PüskiRész száma, elnevezése:

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 
kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, nem írta alá cégszerűen, így nem volt 
megállapítható az alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a 
hiány pótlására felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette. A közbeszerzési dokumentáció 
2.5.7. pontja alapján: „A III. számú fejezetben megszövegezett kivitelezési szerződés tervezete(ke)t kitöltve / szerződéses 
feltételek minden oldalát szignálva és cégszerűen aláírva kell benyújtani.” Ajánlattevő a szerződéstervezetet nem írta alá 
cégszerűen a hiánypótlás felhívás megküldését követően sem.

24096283208Bóka-Bau Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol Utca 2
A ép. fszt 5.

kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, így nem volt megállapítható az 
alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a hiány pótlására 
felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette.
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Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 

11462651208Microép 2000 Építőipari Kft., 9228 Halászi, Damjanich Utca 31

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján Részszempontok Súlyszám Nettó ajánlati ár 70 Teljesítési határidő (
előteljesítés) 10 Jótállás időtartama 20 Nettó ajánlati ár (nettó, Ft): Az ajánlattevő által beárazott költségvetés nettó végösszege. 
Vállalt előteljesítési határidő (naptári nap): A munkaterület átvételétől a kivitelezési munkák készre jelentéséig tart. Az előteljesítés a 
megjelölt max. teljesítési határidőhöz képest min. 0 naptári nap (is) lehet. Jótállási időtartam (naptári nap): A kivitelezés műszaki 
átadás-átvételétől kezdődő jótállás biztosítása az elvégzett munkák kapcsán. Minimálisan három év vállalandó, maximum 6 év 
vállalható, az ennél rövidebb vagy hosszabb időtartamot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. Az adható 
pontszámok az egyes részszempontok esetén: 0-10. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított 
arányosítás Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) tartalmazó ajánlat a 
maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P= (Alegjobb/
Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. és a 3. 
értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás A 2. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (
legtöbb naptári napot tartalmazó előteljesítés a véghatáridőhöz képest, leghosszabb jótállási időtartam) tartalmazó ajánlat a maximális
10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján. P=(Avizsgált/
Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e 
módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesre kell 
kerekíteni. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül 
a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú 
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott (Kbt. 77. § (5) bekezdés)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100



EKR000199672018
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A szerződéskötés legkorábbi időpontja 2018. augusztus 14.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

-

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.13Lejárata:2018.08.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás V. 2) pontjában előírta: „2.) Az ajánlattevő 
ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 
65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.” Ajánlatkérő a hivatkozott paragrafusok 
kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, nem írta alá cégszerűen, így nem volt 
megállapítható az alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a 
hiány pótlására felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette. A közbeszerzési dokumentáció 
2.5.7. pontja alapján: „A III. számú fejezetben megszövegezett kivitelezési szerződés tervezete(ke)t kitöltve / szerződéses 
feltételek minden oldalát szignálva és cégszerűen aláírva kell benyújtani.” Ajánlattevő a szerződéstervezetet nem írta alá 
cégszerűen a hiánypótlás felhívás megküldését követően sem.

24096283208Bóka-Bau Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol Utca 2
A ép. fszt 5.

kapcsán iratmintát is az Ajánlattevők részére bocsátott, melyet Ajánlattevő nem töltött ki, így nem volt megállapítható az 
alvállalkozók illetve a kapacitásnyújtó gazdasági szereplők igénybevétele az ajánlattétel során. Ajánlatkérő a hiány pótlására 
felszólította Ajánlattevőt, azonban a hiánypótlást Ajánlattevő nem teljesítette.
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